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 من خالل  النقلعقدت لجنة  
ً
ن إجتماعا    Video Conference Call Meetingبجمعية رجال األعمال المرصيي 

علي / سالمهند ومشاركة،عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية  -األستاذ / عادل اللمعي برئاسة 
الويالمهندسوحضور  رئيس الجمعية–عيىس ن عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة  –/مجد الدين المنن

اد والجمارك و  –المهندس/ خالد حمزة و ،والبحث العلمي   – /مصطفن النجاريالمهندسرئيس لجنة اإلستن 
ن وعدد من  ،رئيس لجنة التصدير   من و  النقل واللوجيستياتبقطاع  السادة أعضاء الجمعية من العاملي 

ً
أيضا

ن بكافة القطاعات اإلقتصادية المختلفة المتأثرة بالقطاع  ي اللقاء األ ،األعضاء العاملي 
ن
ستاذ / محمد كما شارك ف

ي تمام الساعة إلدارة التنفيذية بها ،المدير التنفيذي للجمعية وممثلي ا –يوسف 
ن
  دةالواحوذلك ف

ً
من  ظهرا

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020إبريل  5الموافق  األحد يوم 
 

 " امنه احلد وكيفية واللوجيستيات النقل قطاع على كورونا فريوس أزمة " تداعيات
 ،  النقلجلنة جملس اإلدارة ورئيس  عضو - األستاذ / عادل اللمعيبدأ اإلجتماع بكلمة 

ً
ة السادب مرحبا

ن باإلجتماع    المشاركي 
ً
 بكافة القطاعات اإلقتصادية  مؤكدا

ً
 وثيقا

ً
أن قطاع النقل واللوجيستيات يرتبط إرتباطا

ي    الجمعية لمناشدة الكبن   واإلنتاجية والصناعية ،كما أشار إىل األثر اإليجاب 
ً
ناء نقل للحكومة بإستث مؤخرا

ي 
ن
 مما أسهم ف

ً
ن  األعمال  سسهيل سالبضائع من قرار حظر التجول والذي تمت اإلستجابة له بشكل رسي    ع جدا

 بضائع بكافة أنواعها و الخاصة بنقل ال
ً
ئ أيضا أداء عملها بمستلزمات اإلنتاج ،كما أثنن عل قيام كافة الموابن

ي ظل ا 24عل مدار  طاقتها بكامل 
ن
وإتباعها لكافة اإلجراءات والضوابط الخاصة  لظروف الراهنةساعة ف

ي عدم تكدس العمل بها بالحجر الصحي ،
ن
ى المنظمات والمؤسسات ، مما يسهم ف ي ظل مناشدة كن 

ن
وخاصة ف

ورة تيسن  نقل البضائع  حول العالم المالحية جميع  كذا الموافقة عل تنقل، و  من خالل النقل البحريبرصن
ئ  ن بالموابن   و سهولة الدخول و الخروج منها خالل ساعات الحظر  العاملي 

 
ي تبذلها جهود الثم أشار سيادته إىل 

ي مناقشة تطبيق بعض التخفيضات عل الالن 
ن
نقل هيئة قناة السويس ف

ي تمر من القناة وخاصة بعد 
ض أسعار قرار تخفيصدور البحري وتخفيض الرسوم المطبقة عل السفن الن 

ي م
ن
رص بعد إنخفاض السعر العالمي لها، حيث أن هذا التخفيض يؤدي إىل إستخدام السفن الوقود والطاقة ف

 للطرق البديلة لعبور القناة طالما أن التكلفة لن تزيد بسبب أسعار الطاقة   
هذا اللقاء لبحث وجهات النظر حول أية معوقات قد تواجه العمل بالقطاع تنظيم ثم أشار سيادته إىل أهمية 

ة حات حول كيفية  خالل الفن  ة القادمة  سسهيل الراهنة أو أية مقن   سن  األعمال خالل الفن 
 

فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط اهلامة ثم قاد سيادته ب
 التالية:

  لجلب قطع الغيار من الخارج مازالت تعمل خالل الظروف الراهنة أم أنها ات الشحن مهل خدتم التساؤل
وسمتوقفة  ي إنتشار الفن 

 لتفىس 
ً
لنقل   Courierو ال  DHL،وهنا تم التاكيد عل أن خدمات ال  منعا

ها مازالت تعمل من خالل المراكز اللوجيستية ولكنه يوجد بعض التباطؤ والتكدس  وشحن قطع الغيار وغن 
ل مث مؤسسات النقل الدولية رؤساء معظم و أكد  حله ،ة بالعمل عل تم مطالبة وزير الماليوهو ما 

IMO & ISSA ي تم تقديمها وذلك ضمن المذك,   الدول و إىل  عىل أهمية إنسياب تنقل البضائع من
رة الن 

، حيث تمت  2020 إبريل  4 الدكتور / محمد معيط وزير المالية من قبل الجمعية أمس الموافق إىل

 حمضر إجتماع جلنة النقل

 2020إبريل  5يوم األحد املوافق 
Video Conference Meeting 

 
 



2 
 

ن مع المركز  ي تواجه المتعاملي 
مطالبة سيادته بإصدار تعليمات بإيجاد الحلول الالزمة إلزالة  الصعوبات الن 

ي تتلخص فيما يلي 
ي بمطار القاهرة الدوىلي والن 

 :   اللوجيسن 
ن عل استالم المستندات   ال  - ة لدى موظفن النافذة القائمي    توجد خن 
ن الستالم المستندات ، خاصة بعد دخول شحنات المناطق الحره  عدم وجود عدد كاِف من  -  الموظفي 
 نظام  التشغيل قد تمتد لساعات مما يؤدى إىل تأخن  زمن اإلفراج   -

ن
 وجود أعطال متكررة ف

ة من خالل المركز  - ح أن يتم السداد مبارس   نظام السداد داخل البنوك ، ونقن 
ن
وجود اعطال متكررة ف
 دقائق   ١0إىل البنوك حيث أن المعاملة  البنكية الواحدة قد سستغرق نحو  اللوجيسن  دون اللجوء

جاع كعوب طلبات اإلرسال وذلك لعدم  - جاع الضمانات بسبب تأخر اسن   اسن 
ن
ما زال هناك تأخر ف

ء    وجود ربط آىلي مع الكثن  من الموابن
 تعطل نظام اإلدراج داخل نظام النافذة أكن  من مرة لعدة ساعات   -
يد الرسي    ع لعدة أيام أدى إىل تعطل شبه كلي داخل المركز اللوجيسن  دخول شح -  بأن ، نات الن 

ً
ه علما
يد بالمواقع الجمركية بعد إلغاء أو إرجاء تطبيق نظام النافذة عليها     عمل شحنات الن 

ً
  جاري حاليا

ي جميع أيام الالسيد  وافققد و  -
  عاألسبو وزير عىل مذكرة الجمعية بعمل المركز اللوجيست 

 

 ع وسائل كافة أساليب التعقيم والتطهن  بجميتها إلجراء  اوزارة النقل تعمل بكافة طاقم التأكيد عل ت
ي أعداد الركاب للمواصالت العامة النقل والمواصالت العامة ، فيما يتعلق با

ن
ك والسكلتحكم ف

ي هذا األمر مع ال الحديدية
ن
كدس وزراة لضمان عدم تووسائل النقل فإنه يمكن بحث آليات التحكم ف

 عل سالمتهم  
ً
 الركاب حفاظا

  كات يعد دور كات  لأساسي  تم التأكيد عل أن تعقيم وتطهن  وسائل النقل الخاصة للعمالة بالرس  رس 
كة يع  عل سالمة عمالتها ،حيث أن ظهور أي حالة لدي أي رس 

ً
ي القطاع الخاص ،وذلك حفاظا

نن
 
ً
ة وهو ما ال نسع إليه جميعا     غلقها لفن 

 إعالن الحكومة والجهات المعنية بقطاع النقل واللوجيستيات عن تخفيض الرسوم ت المطالبة بتم
ئ وذلك بشكل رسمي   ي الموابن

ن
 عل الحاويات ف

  ي الشحن
ن
 ميناء األدبية ،حيث أن عربات نقل البضائعبتمت اإلشارة إىل أنه يوجد بعض المعوقات ف

ئ البحر األحمر بشأن ،كما أمساء  من الساعة السابعة  تتوقف بدء   نه تم التواصل مع رئيس هيئة موابن
ي هذا الشأن إتخاذ قرار إستثناء عربات نقل البضائع من قرار الحظر ولكن لم يتم 

ن
ويبف   أية خطوات ف

الوضع عل ما هو عليه،وهنا تم التأكيد عل أن الجمعية من خالل لجنة النقل ستقوم بالتواصل مع 
ي هذا الشأن

ن
 للعمل عل إيجاد حل له   رئيس الهيئة ف

  ي الوقت
ن
ئ البحرية عند تأخر دخول البضاعة ف ي تفرض من قبل الموبن

تمت اإلشارة إىل الغرامات الن 
 من 

ً
ي فرض الغرامات أيضا

 ألسباب خارجة عن السيطرة ،وهو ما يعنن
ً
المحدد لها والذي يرجع أحيانا

ي وبالتاىلي قبل 
ىه كلها ،فالخروج من المنافسة  خطوط الشحن وبالتاىلي رفع سعر المنتج النهابئ

ابطة وستؤثر عل منظومة التصدير للخارج     منظومة من 

 ورة تدخل الجمعية من خالل لجنة النقل بها ،لوضع حد لرسوم ل البوابات ع تم التأكيد عل ضن
ي ليس لها أية ضوابط تحكمها  )الكارتة(

ية غن  المستقرة والن  ير ل التقد،بل إنها تعتمد عالطرق الن 
ي بحسب كمية ونوع البضائع والمواد المنقولة 

ية المطالبة بوضع قائمة س ،مما يستلزمالعشوابئ سعن 
Price List  ألسعار مرور الشاحنات من الطرق وتحديدها بناء  عل أنواع البضائع وكمياتها بحيث

 تكون الرؤية واضحة وموحدة للجميع  

 ورة مطالبة الخطوط المالحية ي مرص بتخفيض الغرامات والرسوم  تم التأكيد عل ضن
ن
األجنبية ف

 مصاريف
ً
ورة المطالبة بتخفيض مصاريف المستودعات  وأيضا النولون واألرضيات ،باإلضافة إىل ضن

 واألرضيات والحراسة لها أو زيادة المدة المجانية الخاصة بها  
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  ئ بإستمرار ن مطالبة الدولة للموابن ن  % ١00العمل بطاقة تم التأكيد عل وجود تعارض كبن  بي  وبي 
مة بقرار فالبنوك العدم إستمرار عمل الجهات األخرى المرتبطة بها بنفس الطاقة ، ن الحظر  زالت ملن 

ئ  ي الساعة السابعة مساء  ،وهو ما يعطل سن  العمل بالموابن
ن
وك إلرتباط اإلفراجات بالبنواإلغالق ف

اكز اللوجيستية بالكامل يومي الجمعة وبالتاىلي تعطل أعمال النقل والشحن ،إضافة إىل غلق المر 
 بق
ً
اما ن  له   عاجلة حلولرار الحظر ،وهو أمر يلزم إيجاد والسبت إلن 

 ي ب المرتبطة تمت اإلشارة إىل نشاط التوریدات البحریة  والذي يعد أحد االنشطة التصدیریة
 ءالموابن

 وأطقمھا للسفن حالسط ومستلزمات مأكوالت  من السفن البحریة حیث تقوم علي تورید مستلزمات
وس وتداعیات الراھنة  الظروف البحار ،ومع باعاىلي  السفن رحالت اثناء الستخدامھا  وناكور  فن 

وات وكذلك الكمامات والمطھرات تصدیر بحظر الوزراء مجلس رئیس قرار وصدور  خالل الخرصن
ة كات منع تم ،فإنه نتيجة لذلكشهور  ٣ ولمده الصحي  الحظر فن   تورید من البحرية  التوریدات رس 

 علي  انعكس والذي تصدیري نشاط النشاط ھذا باعتبار  للسفن والمطھرات والكمامات القفازات
أن  علي  الحظر من البحریة التوریدات نشاط ، وهو ما يستلزم المطالبة باستثناء بالسلب النشاط
، كما أن هناك بعض  الحالیة الظرف مع تماشیا تجاریة ولیست استھالكیة بكمیات التورید یكون

ن تلك المنتجات) مثال  ن بالجمارك بي  ي المنتجات المحظور تصديرها حن  ال يفرق العاملي 
ن
الخلط ف

ها (  قفازات المطبخ         وغن 

  ة الراهنة إلنسياب ورة وأهمية إستغالل الفرصة خالل الفن  ة الخارجية التجار حركة تم التاكد عل ضن
ة تعد فرصةكافة تكاليف امرصية وذلك من خالل تخفيض  ال  لعملية التصديرية ،حيث أن هذه الفن 

ي ظل إعالن الهند توقف 
ن
ذهبية للنفاذ للسوق اإلفريقية إلمدادها بالسلع بأسعار منافسة وخاصة ف

 حركة تجارتها لمدة ثالثة أسابيع  

 وس كورونا المس ي المرحلة الثالثة إلنتشار فن 
ن
إنه سيتم تجد فتمت اإلشارة إىل أنه إذا تم الدخول ف

ن المحافظات ،مما سيؤثر عل عمل  ي عدم وجود نقل داخلي بي 
ي مرص وهو ما يعنن

ن
عزل المحافظات ف

كات القطاع الخاص بال سلب ) نقل السلع ،المواد الغذائية ،المواد الخام ،   إلخ (األمر الذي أغلب رس 
ي هذه المرحلة لضمان 

ن
ة الحالية وقبل الدخول ف ل ن مثإستثناء هذه السلع ميلزم بحثه خالل الفن 

 تخاذه  هذا القرار إذا إضطرت الدولة ال 

  ة من السفنتمت اإلشار ي وسط البحر وتخوف بعض الدول من دخولها  ة إىل وقوف أعداد كبن 
ن
ف

ئ  وذلك لقيام كافةال يوجد أية سفن متوقفة  ،وهنا تم التأكيد عل أن الوضع بالنسبة لمرص  الموابن
ي ا راءات الوقائية بشأن كافة السفنوجه وتطبيقها لكافة اإلج المرصية بدورها عل أكمل

ن
 لقادمة ، ف

ي إيطاليا تقف السفن 
ن
ن أنه ف  لمدة قد تصل إىل أسحي 

ً
ئ اإل بحاليا  يطالية  وع إلنتظار دور دخولها للموابن

 

ن باإلجتماع عىل حسن المشاركة عادل اللمعي / األستاذ قام إنتىه اللقاء حيث ثم  بشكر السادة المشاركي 
حات  تجميع كافة،عىل أن يتم  ي تم مناقشتها خالل اللقاء المقت 

 مجل  عرضها عىل بغرضواآلراء الت 
ي ستوجه 

إدارة الجمعية خالل اإلجتماع القادم ،إلدراجها ضمن ورقة العمل المجمعة للجمعية والت 
ي الحكو 

ن
 . مة المرصيةلكافة الجهات المعنية ف


